REGULAMIN PROMOCJI

„Słoneczne Miasto”
Obowiązuje od dnia 14.09.2019 do 31.10.2019

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Słoneczne Miasto” zwany dalej „Regulaminem” określa
zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą "Słoneczne Miasto" (dalej: „Promocja”)
2. Organizatorem promocji jest GEO Solar Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000640380, NIP 951-24-20-388 ;
3. Promocja obowiązuje od 14.09.2019 do 31.10.2019 r. lub do wyczerpania dostępnej
ilości urządzeń/instalacji. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji
Organizator poinformuje o tym z wykorzystaniem wskazanej w dalszej treści
Regulaminu strony internetowej.
4. Promocja skierowana jest do Klientów, zainteresowanych kupnem instalacji
fotowoltaicznej na budynek mieszkalny jednorodzinny lub garaż znajdujący się w
mieście Poznań oraz powiecie poznańskim lub mieście Katowice oraz mieście Chorzów.
5. Promocja nie dotyczy zakupu instalacji fotowoltaicznych w celach ich odsprzedaży.
6. Z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy w trakcie trwania Promocji złożą wniosek o
„Kredyt GEO Solar % zmienne” („Kredyt”) i uzyskają pozytywną decyzję kredytową, a
następnie zawrą umowę o Kredyt.
§ 2 Definicje
1. Promocja – limitowana akcja na montaż instalacji fotowoltaicznych „Słoneczne
Miasto”
2. Instalacja fotowoltaiczna (Instalacja) - oznacza jeden z dziesięciu zestawów
paneli fotowoltaicznych oraz pozostałych części instalacji, dostarczonych zgodnie z
Ofertą
3. Organizator – GEO Solar Sp. z o.o.
4. Ikano Bank - Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 14,
02-676 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355541,
NIP 1080009072, REGON 142413338, działający w Polsce jako oddział przedsiębiorcy
zagranicznego Ikano Bank AB (publ) z siedzibą w Szwecji (miejscowość Älmhult),
zarejestrowanego w Szwedzkim Urzędzie Rejestrowym pod numerem 516406-0922,
adres: Box 31066, 200 49 Malmö, Szwecja, o kapitale zakładowym 78 994 001,41 SEK
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(wpłaconym w całości), NIP dla działalności w Polsce w ramach VAT i CIT 5263138661,
telefon: 801 802 805 lub +48 22 43 15 600, www.ikanobank.pl
5. Klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będąca właścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującego się w mieście Poznań oraz
powiecie poznańskim lub mieście Katowice oraz mieście Chorzów.
6. Kredyt – kredyt „Kredyt GEO Solar % zmienne” udzielony przez Ikano Bank na
sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych lub zakupu wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznych dostarczonej przez GEO Solar
7. Umowa zakupu instalacji fotowoltaicznej - oznacza pisemną umowę między GEO
Solar, a Klientem na dostawę i montaż Systemu.
8. Oferta - dokument zawierający warunki zawarcia Umowy z Klientem określający w
szczególności dane techniczne i koszty montażu instalacji fotowoltaicznej, będący
integralną częścią Umowy z Klientem.
9. Lista rezerwowa – lista osób, które złożyły zgłoszenie o instalację fotowoltaiczną w
trakcie trwania Promocji, lecz nie zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach
dostępnej puli instalacji
10. Umowa kompleksowa - Umowa pomiędzy dostawcą energii elektrycznej a Klientem
stanowiąca podstawę dostarczania Klientowi energii elektrycznej, zawierająca elementy
sprzedaży i dystrybucji energii
11. Agent – zgodnie z umową zawartą pomiędzy IKEA RETAIL. Sp z o.o. a GEO Solar Sp.
z o.o. z 23.01.2017 IKEA świadczy usługi oferowania usługi projektowania i wykonania
instalacji fotowoltaicznych przez GEO Solar.
12. Domolinia IKEA – telefoniczne centrum obsługi klienta IKEA Retail Sp z o.o. pełniące
rolę informacyjną i doradczą w kwestii oferowania usługi projektowania i wykonania
instalacji fotowoltaicznych przez Geo Solar.
13. Dedykowana strona internetowa – www.IKEA.pl/sloneczne-miasto

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Promocja skierowana jest do Klientów, zainteresowanych kupnem instalacji
fotowoltaicznych, którzy w terminie do 31 października 2019 zgłoszą do Organizatora
zainteresowanie zakupem Instalacji i przedstawią wymagane przez Organizatora
dokumenty.
2. Promocja skierowana jest do Klientów zainteresowanych montażem instalacji
fotowoltaicznych na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego lub Miasta Katowice oraz Miasta Chorzów.
Instalacje objęte Ofertą nie będą przekraczać mocy 15 kW.
3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez Klienta ważnej Umowy Kompleksowej
w zakresie dostarczania energii elektrycznej z odpowiednią spółką energetyczną.
4. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w trakcie trwania Promocji złożą wniosek o
Kredyt w Ikano Bank oraz otrzymają pozytywną decyzję kredytową. Warunkiem
koniecznym promocyjnego zakupu instalacji jest zawarcie przez Klienta do dnia
31.10.2019 r. umowy o kredyt oraz umowy zakupu instalacji.
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5. Promocja dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i garaży (w tym
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej) z dachem skośnym (tj. o nachyleniu powyżej
5 St.), których stan techniczny pozwala na dodatkowe obciążenie, jakim jest Instalacja

§ 4 Warunki i zasady Promocji

1. Promocja dotyczy zakupu jednego z dziesięciu zestawów (określonych w załączniku nr
1 Regulaminu) Instalacji wraz z jej montażem
2. Liczba Instalacji fotowoltaicznych objętych Promocją jest ograniczona do 200. O
możliwości zakupu Instalacji na warunkach Promocji decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Mając na uwadze, iż z powodu ograniczeń technicznych lub formalnych zabudowa
Instalacji na części zgłoszonych nieruchomości może nie być możliwa, Organizator
dopuszcza przyjęcie większej niż możliwa do realizacji na warunkach Promocji liczby
zgłoszeń. Klienci, których zgłoszenia będą przyjęte warunkowo, zostaną o tym
powiadomieni przez Organizatora.
4. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewiduje się w niniejszym Regulaminie
zostanie utworzona Lista rezerwowa, na której znajdą się wszystkie osoby nieobjęte
omawianą akcją promocyjną.
5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator dopuszcza możliwość wznowienia
Promocji. Szczegóły, w tym regulamin, zostaną odpowiednio zaktualizowane i
przekazane do informacji publicznej oraz osób znajdujących się na Liście rezerwowej.
6. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Promocji jest możliwe do dnia 31 października
2019 roku.
7. W celu wstępnej oceny możliwości zabudowy Instalacji Organizator wymaga
przedstawienia następujących informacji/dokumentów:
a. Adres nieruchomości na której ma być zamontowana Instalacja
b. Informacja o wielkości zużycia energii w ciągu całego roku (kopie rachunków
za energię elektryczną)
c. Zdjęcie dachu nieruchomości
8. Po przyjęciu zgłoszenia i przedstawieniu przez Klienta wymaganych
informacji/dokumentów Organizator skieruje do Klienta swojego przedstawiciela, który
potwierdzi możliwość i zasadność zabudowy Instalacji.
9. Wizyta przedstawiciela Organizatora jest bezpłatna.
10. Klienci, których nieruchomość zostanie pozytywnie zweryfikowana przez
przedstawiciela Organizatora jako nadająca się do zamontowania Instalacji będą mieli
możliwość zawarcia umowy zakupu instalacji.
11. Dodatkowo w ramach Promocji Organizator zobowiązuje się do przyznania Klientowi
premii w kwocie równej trzem miesięcznym ratom kapitałowo-odsetkowych Kredytu na
co najmniej 120 miesięcy, określonych na dzień zawarcia umowy Kredytu i wskazanym
w harmonogramie spłat. Premia zostanie wypłacona poprzez spłatę przez Organizatora
trzech pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu udzielonego Klientowi w
ramach Promocji.
12. Szczegółowe warunki kredytowe są określone w § 5 niniejszego Regulaminu.
13. Zgłoszenia zainteresowania zabudową instalacji przyjmowane są za pośrednictwem:
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a. Domolinia – telefoniczne centrum obsługi klienta IKEA Retail sp. z o.o. tel:
22 275 05 10
b. Dedykowana strona www.Ikea.pl/sloneczne-miasto
c. Osobiście na spotkaniu/spotkaniach sprzedażowym.
14. Organizator zapewni wsparcie Klienta w doborze wielkości (mocy) Instalacji w oparciu
o zużycie energii elektrycznej w zgłoszonej nieruchomości oraz wielkość dostępnej dla
zabudowy paneli fotowoltaicznych powierzchni dachu.
15. Cena każdej z objętych Promocją Instalacji będzie ustalona po określeniu jej
uzasadnionej wielkości. Cennik bazowy Instalacji objętych promocją zawarty jest w
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
16. Podpisanie umowy objętej Promocją jest możliwe w okresie 7 dni od daty wizyty
przedstawiciela Organizatora i przedstawienia Klientowi ostatecznej Oferty
dopasowanej do danej nieruchomości. Po tym czasie organizator zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian do Oferty.
17. Montaż Instalacji objętych Promocją odbędzie się w okresie 02 listopada 2019r. do 31
grudnia 2019 r. Terminy realizacji poszczególnych Instalacji będą indywidualnie
uzgadniane z Klientem.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu montażu Instalacji w sytuacji
większej niż zakładana ilość planowanych uczestników Promocji. W takiej sytuacji o
kolejności montażu będzie decydować data podpisania umowy z Organizatorem.
Ponadto okres ten może ulec wydłużeniu również z przyczyn losowych niezależnych od
Organizatora (np. warunków pogodowych) bądź na prośbę Klienta.
19. Organizator zapewni przygotowanie dokumentów wymaganych dla zgłoszenia
Instalacji do właściwego dla nieruchomości Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
20. W sprawach związanych z Promocją Organizator zapewni kontakt:
a. Telefoniczny: 22 275 05 10
b. Korespondencja
elektroniczna
pod
adresem
e-mail:
energia.sloneczna.pl@ikea.com
21. Udział w Promocji jest dobrowolny.
§ 5 Warunki kredytowe

1. W trakcie trwania Promocji Klient zobowiązany jest do skorzystania z Kredytu, gdzie
Klient nie ponosi kosztów prowizji za jego udzielenie.
2. W przypadku Kredytu z oprocentowaniem zmiennym na okres nie krótszy niż 120
miesięcy, pierwsze 3 raty Kredytu opłacone zostaną przez GEO Solar
3. Koszty kredytu na reprezentatywnym przykładzie wynoszą:
a. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,17%, całkowita
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25 000 zł, całkowita kwota do
zapłaty 35 304,52 zł, oprocentowanie zmienne 6%, całkowity koszt kredytu
8 306,15 zł (w tym: prowizja 0% (0 zł), odsetki 8 306,15 zł, ubezpieczenie 0 zł,
usługi dodatkowe 0 zł), 120 miesięcznych równych rat w wysokości 277,55 zł.
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Kalkulacja została dokonana na dzień 28.05.2019 r. na reprezentatywnym
przykładzie.
4. GEO Solar współpracuje z Ikano Bank; informuje o ofercie Ikano Banku, o procesie
udzielania kredytu oraz zawiera umowy kredytowe z kredytobiorcami w imieniu Ikano
Banku.
5. Warunkiem udzielenia Kredytu przez Ikano Bank jest złożenie przez Klienta wniosku o
„Kredyt GEO Solar % zmienne” https://bank.ikano/pl/energia-sloneczna-na-raty/
uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej przez Klienta, a następnie zawarcie umowy o
Kredyt w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Kredyty udzielane są na
zasadach określanych przez Ikano Bank, więcej szczegółów na www.ikanobank.pl.
6. Dostępność kredytu uzależniona jest od indywidualnego wyniku oceny zdolności
kredytowej Klienta dokonanej przez Ikano.
7. W przypadku rezygnacji z zakupów, reklamacji, zwrotu Instalacji, wymiany Instalacji
na inną lub odstąpienia od umowy kredytowej, będą miały zastosowanie uregulowania
Ikano Banku stosowane przy kredycie na Instalacje.

§ 6 Dane osobowe – GEO Solar

1. Warunkiem niezbędnym dla przystąpienia do udziału w Promocji jest wyrażenia przez
Klienta zgody na przetwarzanie i administrowanie jego danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów zebranych w związku z niniejszą
promocją jest GEO Solar Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy alei
Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa.
3. Administrator zbiera i przetwarza informacje na temat Klientów uzyskiwane podczas:
a. wypełniania formularzy lub ankiet przez Klientów;
b. rozmów telefonicznych;
c. korespondencji e-mail;
d. zawarcia umowy.
4. 3. Administrator przetwarza dane Klientów:
a. na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z
realizacją Promocji w tym w szczególności w celu:
b. kontaktu z Klientami drogą e-mailową oraz telefoniczną;
c. uwzględnienia uczestnictwa Klientów w Promocji;
d. w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów
pomocnych przy tworzeniu kolejnych akcji promocyjnych.
5. Dane Klientów, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, Administrator może
udostępniać:
a. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np.
sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);
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b. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klientów
(np. dostawcom usług związanych z realizacją Promocji, podmiotom
obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym
Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi
doradcze lub konsultacyjne na rzecz Administratora, bankowi, itp.);
6. Dane Klientów mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych Uczestników
Programu poza terytorium EOG Administrator zapewni, aby współpraca z takimi
podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały
one odpowiednie standardy ochrony. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit f RODO osoba, której
dane dotyczą będzie miała w takim przypadku możliwość uzyskania kopii danych lub
informacji o miejscu udostępnienia danych.
7. Administrator będzie przechowywać dane Klientów przez okres niezbędny do realizacji
celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w
zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym
lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o
archiwizacji. Dane będą usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z udziału Klienta w Promocji.
8. Klientowi przysługuje prawo do:
a. żądania dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;
b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
ii. Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania
iii. Klient wniósł sprzeciw na mocy art.. 21 ust.1 RODO wobec
przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw
na mocy art.21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania
iv. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
i. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwi się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
iii. Administrator nie będzie potrzebować danych Klienta programu do
swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
iv. Klient wniesie sprzeciw na mocy art. 21 ust.1 RODO wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
6

podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu;
e. przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa
się na podstawie umowy zawartej z Klientem lub na podstawie jego zgody; (ii)
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust 1 i ust 2 RODO;
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim Klient
udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
h. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez
Administratora danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez danych
będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji oraz brakiem
możliwości zawarcia i wykonania umowy.
10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może
kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@geo-solar.pl lub
korespondencyjnie na adres: GEO Solar Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, aleja
Wyścigowa 6, 02-681Warszawa.

§ 7 Dane Osobowe – IKEA

1. Administratorem podstawowych danych osobowych Klientów zebranych w związku z
niniejszą promocją jest IKEA Retail Sp. z o.o., Pl. Szwedzki 3 05-090 Raszyn („IKEA”).
2. IKEA zbiera i przetwarza informacje na temat Klientów uzyskiwane podczas:
a. wypełniania formularzy lub ankiet przez Klientów;
3. IKEA przetwarza podstawowe dane kontaktowe Klientów na podstawie własnego,
prawnie uzasadnionego interesu (Art.6 ust.1 lit.f RODO), w celu uzyskania informacji
na temat poziomu zadowolenia klienta z przebiegu realizacji usługi oraz działania
instalacji.
4. Dane osobowe przetwarzane przez IKEA mogą zostać udostępnione:
a. Dostawcom usług informatycznych, w tym dostawcy usługi tworzenia
i utrzymania stron internetowych oraz funkcjonującemu w ramach własnej
grupy kapitałowej dostawcy wsparcia informatycznego;
b. Dostawcom usług wsparcia telefonicznej obsługi klienta;
c. Dostawcom usługi badania satysfakcji klienta;
5. Administrator będzie przechowywać dane Klientów przez okres 12 miesięcy od
momentu zakończenia realizacji usługi.
6. Klientowi przysługuje m.in. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(www.UODO.gov.pl).
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8. Podanie danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez danych
będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji oraz brakiem
możliwości zawarcia i wykonania umowy.
9. Dodatkowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez IKEA można uzyskać
na stronie www.IKEA.pl/daneosobowe lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem prywatnosc@ikea.com.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.ikea.pl/regulaminy,
www.geo-solar.pl, https://ikanobank.pl/pomoc/regulaminy_i_dokumenty.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2019 roku i obowiązuje do dnia 31
października 2019 roku. W przypadku zakończenia Promocji przed zakończeniem
procedur opisanych w niniejszym Regulaminie, wówczas do trwających procedur
stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.
3. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania
Promocji. Klienci, którzy przystąpili do Promocji, zostaną powiadomieni o w/w
zmianach.
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie
internetowej
www.ikea.pl/regulaminy,
www.geo-solar.pl,
https://ikanobank.pl/pomoc/regulaminy_i_dokumenty.
Wprowadzone
zmiany
obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem
poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu.
Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Klientów, którzy przystąpili
do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji i winny być wysłane na adres: IKEA
5. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich
doręczenia Organizatorowi.
6. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta związanych z
nabytym towarem/wykonaną usługą (w tym składania reklamacji co do ich jakości)
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu
cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko,
adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
8. Organizator ma prawo zmieniać zasady Promocji dotyczące czasu jej trwania.
9. W przypadku kwestii nieuregulowanych, lub kwestii spornych stosuje się przepisy
Polskiego Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Słoneczne Miasto”

Cennik bazowy instalacji fotowoltaicznych

Ilość paneli
PV [szt]

Moc systemu
[kWp]

Cena Promocyjna
[PLN z 8% VAT]

Miesięczna rata
kredytu [PLN]

1.

11

3,41

16.229

141

2.

14

4,34

21.466

187

3.

17

5,27

23.801

207

4.

19

5,89

25.871

225

5.

21

6,51

27.276

238

6.

23

7,13

29.701

259

7.

24

7,44

30.949

270

8.

26

8,06

32.646

284

9.

29

8,99

35.290

307

10.

32

9,92

37.342

325
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